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YURTİÇİ VE YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

Bu hususlar, yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde karşılaşılan sorunların 

giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, yılı Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile 

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, yargı 

kararları ile Başkanlığımıza sorulan uygulamaya esas görüşler dayanak alınarak hazırlanmış olup, 

yapılacak olan görevlendirmelerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

1. Görevlendirmeye ilişkin onayda aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır: 

 Görevlendirilen kişinin adı-soyadı ve unvanı, 

 Görevin konusu, 

 Görevlendirme konusuna ilişkin hangi ödemelerin yapılacağı (Konaklama, Katılım 

Gideri, Yol ve Görev Gündelikleri, Yolculuk Masrafları gibi) 

 Harcıraha ilişkin giderlerin karşı tarafça karşılandığı durumlarda ilgililere belirtilen 

ödemelerden hangilerinin harcama birimi tarafından yapılacağı (Örneğin: “gidiş 

dönüş yol giderleri ile sadece bu günler için gündelik ödenecektir.” gibi )  

 Görevlendirildiği yer, 

 Görevlendirme tarihi ve süresi 

 Giderin bütçe tertibi 

 Görevlendirmelerde yol hariç veya yol dahil ibareleri 

 Seyahat edilecek vasıta türü 

2. Mükerrer veya eksik bir ödemeye neden olmamak için; görevlendirmelerde harcırahın 

unsurlarından (konaklama, iaşe, ibate giderleri, yol giderleri gibi) hangilerinin 

karşılanacağına ilişkin bilgiler onay belgesi/harcama talimatında belirtilmelidir. 

Masrafların karşılandığı (Kamu İhale Mevzuatı kapsamında hizmet satın alınması yoluyla, 

proje bütçesi, diğer kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ödemeler, STK’lar tarafından 

yapılan ödemeler vb.) görevlendirmelerde ilgili personele, harcırah unsurlarından yalnızca 

karşılanmayan unsurların ödenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

3. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı 

devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde 

bu ödemelerin, ödenecek olan gündeliklerden indirilmesi hususunda 6245 sayılı Harcırah 

Kanunun 34’ üncü maddesi ile her yıl yayımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 

Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Kararda belirtilen hususlara dikkat 

edilerek görevlendirme onayında bu hususun belirtilmesi gerekmektedir. 

4. Görevlendirme tarihinden önce gidilmesi veya görevlendirme tarihinden sonra dönülmesi 

durumunda onayda belirtilen tarihler dışındaki günler için ödeme yapılmamalıdır. 

5. Seyahatin uçakla yapılacak olması durumunda görevlendirmelerde uçakla seyahat 

edileceği özellikle belirtilmelidir. Havayolu firmalarının web adreslerinden alınan 

elektronik bilet yolcu seyahat belgesi (elektronik bilet yolcu seyahat belgelerinde "Fatura 

yerine geçer" ibaresi bulunacaktır), mali elektronik bilet ya da firmalarca düzenlenen uçak 

bileti veya ilgili firma tarafından düzenlenen faturanın aslının ödeme belgesine eklenmesi 

gerekmektedir. 
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6. Üzerinde Elektronik Bilet Bilgisi yazan çıktılar, 462 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği esaslarına uygun olmalı ve "Fatura Yerine Geçer" ibaresini taşımalıdır. Üzerinde 

"Fatura Yerine Geçer" ibaresi yer almayan e-posta çıktıları, elektronik bilet ve fatura yerine 

geçmemektedir. 

7. Konaklama giderine ilişkin faturalarda; görevli personelin adı-soyadı, T.C. Kimlik No, 

konaklama gün sayısı, konaklama tarihleri, tutar, kaşe-imza mutlaka bulunmalıdır. 

Konaklama giderine ait fatura ya da belge tarihi görevlendirme tarihi ile uyumlu olmalıdır. 

8. Konaklama gideri ve katılım bedeli tek fatura ile ödenmişse her bir gidere ait tutarın fatura 

üzerinde detaylı gösterilmesi gerekmektedir. (Örneğin: 11-13 Eylül 2018 tarihleri arası 2 

gece konaklama ücreti ve eğitim katılım bedeli vb.) 

9. Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya görülen lüzum üzerine sınav ya 

da kurs için gönderilenlerin söz konusu sınava veya kursa katıldığını gösteren belge 

olmadan katılım bedeli ve yolluk ödemesi yapılmamalıdır. 

10. Aslı yabancı dilde düzenlenen makbuz, fatura, katılım belgesi vb. belgelerin Türkçe 

tercümelerinin yapılarak yetkililerce onaylanması gerekmektedir. 

11. Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerde; sadece ikametgâh veya görev yeri ile istasyon, 

havaalanı, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları ödenebilmektedir. Geçici 

görevin ifası sırasındaki ikamet yeri ile görev yeri arasındaki taksi ücretlerinin ödenmesi 

mümkün değildir. Ayrıca belediye hudutları haricinde, taksiyle yapılan seyahatlerde fatura 

veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme emri 

belgesine eklenmesi gerekmektedir.  

12. Özel otomobilleriyle görev yerine seyahat edenlere, yol masrafı olarak mutat olan taşıt 

ücreti verilmesi ve kendi araçları ile göreve giden personele gittikleri yerde otogar-görev 

yeri-otogar için taksi ücreti ödenmemesi gerekmektedir. 

13. Kurslara katılım için katılım bedeli ödenmesi gereken durumlarda, görevlendirme 

olurlarında bu husus mutlaka belirtilmelidir. Eğitim, seminer ve kurslara katılan 

personelimizin katılıma ilişkin fatura ya da fatura yerine geçen resmi belgelerinin ödeme 

emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin temin edilmemesi durumunda 

katılım giderlerinin ödenmemesi gerekmektedir. 

14. Yurtiçi veya Yurt Dışı Geçici Görev Yolluklarında ilgisine göre; 

 Harcama talimatı, 

 Görevlendirme oluru, 

 Geçici görev yolluğu bildirimi, 

 Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, 

 Kurs veya Kongre Katılım Belgesi ve kurs kongre katılım ücreti ödemesine ilişkin 

belge, 

 Uçakla seyahat edilmişse fatura/e-faturanın ödeme emri belgesine eklenmesi 

gerekmektedir. 

15. Uçak biletinin kaybedilmesi halinde kaybedilen biletin ilgili hava yolu firmasında kalan 

nüshanın onaylı bir örneğine, hava yolu firması tarafından seyahatin gerçekleştiğine dair 

şerh konulduktan sonra söz konusu onaylı bilet örneğinin ödeme emri belgesine 

bağlanması gerekmektedir. 
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16. Yurtiçinde verilecek gündeliklerin hesaplanmasında her yıl Bütçe Kanununun H-

Cetvelinde belirlenen tutarlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt dışı gündeliklere 

ilişkin harcırahların hesaplanmasında ise yine her yıl yayımlanan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı 

Gündeliklerine Dair Karara Dair Bakanlar Kurulu Kararının esas alınması gerekmektedir. 

17. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 39’uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet 

mahalli dışındaki bir yere günübirlik olarak gönderilenlerden, gönderildikleri yerde ve 

yolda öğle (saat 13:00) ve akşam (saat 19:00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, 

ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik ödenecektir. 

18. Harcırah işlemlerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanı geçerlidir. Ancak gerçeğe 

aykırı beyanname verenler için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 60’ıncı maddesi gereğince 

suçun nitelik ve kapsamına göre idari ve cezai işlem yapılacaktır. 

 


